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1. INTRODUCIÓN 
 
O Instituto de Curtis é un centro Secundaria que se ubica  nunha 
zona urbana con alumnos que proceden do medio rural. Aquí 
reciben clases das diferentes materias da Educación Secundaria 
Obligatoria, Bacharelato e Ciclos Formativos. 
 
Na Educación Secundaria os alumnos pertencen maioritariamente ó 
propio concello e no Bacharelato proveñen de Vilasantar, Boimorto, 
Mesía e Sobrado. 
 
A materia de música a coñecen  porque en primaria tiveron unha 
hora semanal, polo tanto xa teñen unhas nocións básicas. Porén  
hai que empezar desde o máis básico porque en 1º da  E.S.O. non  
teñen esta materia no seu horario. 
 
Trataremos a asignatura  dunha forma teórica e práctica, buscando 
sempre a participación de todo o alumnado. 
 
Esta disciplina impártese no presente curso a: 
 
- Dous grupos de 2º da ESO, (2 horas por semana). 
- Dous grupos de 3º da ESO, (2 horas semanais). 
- Un grupo de 4º da ESO, (con 3 horas por semana). 
- Un grupo de 1º de Bacharelato (con 3 horas por semana). 
- Un grupo de 1º de Bacharelato ( con 1 hora por semana). 
 
Como aparece recollido no currículo, desde 4º da ESO esta materia 
non é obrigatoria senon optativa. 
 
O total de horas semanais de clase directa do Departamento é de 
15 horas. 

 
 
2. OBXECTIVOS XERAIS 

 
A diferencia doutros anos, no currículo LOMCE non aparecen 
recollidos obxectivos xerais de Área. Os xerais de Etapa son os 
seguintes: 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os 
seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, 
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a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 
igualdade de trato e de  oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. 
 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 
individual e en equipo, como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e  
como medio de desenvolvemento persoal. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das 
persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de 
información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 
Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que 
se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos 
para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento 
e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, 
a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, 
na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, 
e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
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i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de 
maneira apropiada. 

 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da 
historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio 
artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 
culturas do mundo. 
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das 
outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 
coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social.  
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a 
súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o 
medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das 
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, 
cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística 
e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como 
elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, 
e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 
Ainda que estes son os obxectivos oficiáis (de Etapa) plantexados 
no currículo LOMCE, este Departamento considera a conveniencia 
de adaptalos ás características específicas do centro; polo tanto, 
propóñese toda unha serie de Obxetivos Xerais válidos para tódolos 
alumnos, independentemente do nivel e ciclo no que se atopen. 
Evidentemente, os Obxectivos Específicos que marcaremos 
posteriormente, servirán para concretar os xa citados e adecualos 
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ás diferentes idades e características. 
 
Mediante a labor na Área de Música pretendemos que os alumnos 
sexan capaces de: 
 

- Comprender a Música como un medio máis de relacionarse e 
comunicarse cos demais, a través das súas diferentes técnicas 
específicas (vocal, instrumental, movemento e lectoescritura), 
sabendo que o seu dominio implica unha práctica e un 
perfeccionamiento constante. 

 
- Aceptar a pluralidade de estilos e gustos musicais, podendo 
xustificar de xeito obxetivo, crítico e educado as preferencias neste 
terreo e aceptando democráticamente os gustos e opinións alleas. 
 
- Valorar a música tradicional como manifestación artística e cultural 
detodo un pobo, comprendiendo a importancia da súa pervivencia e 
lanecesidade da súa transmisión. 
 
- Mostrar unha actitude de atención e interés na aula e en calqueira 
actomusical que se poida levar a cabo, tanto dentro como fora do 
centro,entendiendo o traballo do músico en xeral e el respeto que 
isto le fai merecer. 
 
- Valorar a música como unha actividade cun claro compoñente 
lúdico,útil para ocupar satisfactoria e creativamente os momentos 
de ocio, permitindoo enriquecemiento da nosa propia personalidade 
e favorecendo a socialización interpersoal.  
  
 
3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

3.1 Obxectivos Específicos 
 
- Interpretar vocalmente un repertorio amplio de cancións de variada 
tipoloxía(antigas, tradicionáis, "clásicas" e actuais), coa suficiente e 
adecuadaexpresividade, entoación, adaptación ao grupo e sentido 
estético-musical. 
 
- Executar con precisión e correción fragmentos e pezas de variada 
estilística que sexan representativas do repertorio instrumental ou 
sirvan como acompañamento de obras vocais e danzas. 
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- Dominar con flexibilidade a técnica específica dos diferentes 
instrumentos escolares: posicións da frauta de pico, instrumentos 
de praca, de membrana e idiófonos. 
 
- Utilizar con fluidez os principáis elementos gráficos do código 
convencional, de lecto-escritura musical, coma medios que 
favorecen un achegamento preciso e riguroso á obra que 
desexamos interpretar. 
 
- Executar con flexibilidade, conxunción grupal e actitude 
desinhibida, un amplio repertorio de movementos libres 
(improvisados) e danzas (tradicionais, de diferentes épocas e 
culturas), entendendo e acetando o propio corpo coma medio de 
expresión e relación interpersoal. 
 
- Coñecer, mediante a audición atenta e analítica, as pezas máis 
importantes e representativas da música clásica e tradicional, 
achegándonos a diferentes manifestacións musicáis e desenrolando 
un espíritu musical crítico, aberto e libre de prexuicios.   
 
- Mostrar unha actitude atenta e respetuosa frente ás indicacións do 
profesor na clase de música; desenrolar un sentido crítico frente á 
manipulación e á contaminación acústica que nos rodea; facer un 
correcto uso dos instrumentos musicais e a propia voz, e respetar 
os gustos e ás opinións musicais. 
 
3.2 Contidos 
 
2º da ESO. 
 
Bloque 1. Interpretación e creación 
 

 Parámetros do son. Elementos básicos da linguaxe musical. 

 Características da voz e da palabra como medios de 
expresión musical. Habilidades técnicas e interpretativas, 
exploración e descuberta das posibilidades da voz como 
medio de expresión musical. 

 Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: 
características xenéricas e formais. 

  Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes 
xéneros, estilos e culturas. Interpretación individual e en 
grupo.  
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 Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a 
resonancia e a entoación. 

 Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da 
comprensión e a interiorización da musica. 

 Grafías e outras formas de notación musical, convencionais e 
propias, empregadas como expresión musical. 

 Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e 
práctica de habilidades técnicas para a interpretación. 

 Experimentación e práctica das técnicas do movemento e da 
danza, expresión dos contidos musicais a través do corpo e 
do movemento, e a interpretación dun repertorio variado de 
danzas.  

 Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, 
atención ao/á director/a e aos/ás demais intérpretes, audición 
interior, memoria e adecuación ao conxunto.  

 Aceptación e cumprimento das normas que rexen a 
interpretación en grupo e a achega das ideas musicais que 
contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 

 Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades 
técnicas e interpretativas propias, e respecto ante outras 
formas de expresión. 

 Composición individual ou en grupo de cancións e pezas 
instrumentais para distintas agrupacións, a partir da 
combinación de elementos e recursos presentados no 
contexto das actividades que se realizan na aula. 

 Práctica de pezas musicais aprendidas a través da 
memorización e da lectura de partituras. 

 Sonorización de representacións dramáticas, actividades de 
expresión corporal, e danza e imaxes fixas e en movemento 
na realización de producións audiovisuais. 

 Improvisación, elaboración de arranxos e composición como 
recursos para a creación musical en todas as súas vertentes; 
elaboración de arranxos de cancións e pezas instrumentais, 
con acompa- ñamentos sinxelos e selección de distintos tipos 
de organización musical.  

 
  
Bloque 2. Escoita 
 

 Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da 
música escoitada. 
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 Identificación dos elementos da música e das súas 
características na audición e na análise de obras musicais. 

 Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos de 
voces e instrumentos e das distintas agrupacións vocais e 
instrumentais. 

 Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: 
melodía, ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, tempo, 
dinámica, etc. 

 Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás 
demais persoas durante a escoita. 

 Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras 
vocais e instrumentais de distintos estilos, xéneros, 
tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e 
composicións realizadas na aula. Interese por coñecer 
músicas de distintas características e por ampliar as propias 
preferencias musicais. 

 Sensibilización e actitude crítica ante o consumo 
expresión.indiscriminado de música e a contaminación sonora. 

 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
 

 A música ao servizo doutras linguaxes; corporal, teatral, 
cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 

 Análise da música empregada en diferentes tipos de 
espectáculos e producións audiovisuais. 

 Pluralidade de estilos na música actual. Características 
culturais, artísticas e formais. 

 Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a 
conservación e a difusión das creacións musicais propias e 
alleas. 

 Utilización de diversas fontes de información para indagar 
sobre instrumentos, compositores e compositoras, concertos e 
producións musicais en vivo e gravadas, tanto do patrimonio 
galego como da música occidental en xeral e doutras culturas. 

 Recollida de información, valoración e exposición do feito 
musical e as súas opinións. 

 Música actual: novas tendencias; concertos en directo. 
 

Bloque 4. Música e tecnoloxías 
 

 Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da internet e 
software musical de distintas características para o 
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adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a 
creación musical.   

 Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital, para 
rexistrar as creacións propias, as interpretacións realizadas 
no contexto da aula e outras mensaxes musicais.  

 Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de 
creación musical.  

 Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na 
interpretación e gravación de pezas musicais.   

 Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a 
conservación e a difusión das creacións musicais propias e 
alleas. 

 O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías 
da información e da comunicación. Valoración dos recursos 
tecnolóxicos como instrumentos para o co- ñecemento da 
música e a satisfacción con ela. 

 
Contidos mínimos esixibles. 
 
No curso de 2º ESO considérase que, para aprobar a asignatura de 
música o alumno ten que ser capaz de: 

 Diferenciar auditivamente elementos básicos dunha peza 

musical: ritmo (binario o ternario), melodía, tempo (lento, 
moderato ou allegro), dinámica (p, mf, f), familias 
instrumentales e tipos de voces. 

 Leer, coa voz ou os instrumentos escolares, partituras 

sinxelas. 

 Recoñecer pezas representativas da creación musical 

clásica e galega. 
 

 Responsabilízase do coidado do instrumento que 
emprega e non entorpece o labor dos compañeiros. 
 

 Participa activamente na realización do traballo 
colaborativo. 

  
 
3º da ESO 
 
Bloque 1. Interpretación e creación 

 Repaso dos elementos da representación gráfica da música. 
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 Texturas 
 Procedementos compositivos e formas de organización musical. 
 Experimentación e práctica das técnicas do movemento e da 

danza, expresión dos contidos musicais a través do corpo e do 
movemento, e a interpretación dun repertorio variado de danzas. 

Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia 
e a entoación. 

 Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación 
en grupo e a achega das ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa 
común. 

 Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades 
técnicas e interpretativas propias, e respecto ante outras formas de 
expresión. 

 Sonorización de representacións dramáticas, actividades de 
expresión corporal, e danza e imaxes fixas e en movemento na 
realización de producións audiovisuais. 

 Fomento da sensibilidade estética desenvolvida a través da 
comprensióne interiorización da música. 

 Composición individual ou en grupo de cancións e pezas 
instrumentais para distintas agrupacións a partir da combinación de 
elementos e recursos presentados no contexto das actividades que 
se realizan na aula 

Práctica, creación, memorización e interpretación de pezas 
musicais en grupo, aprendidas a través da lectura de partituras con 
diversas formas de  notación. 

Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención 
ao/á director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto. 

Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e 
práctica de habilidades técnicas para a interpretación. 
 
Bloque 2. Escoita 

 Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e 
instrumentos e das agrupacións vocais e instrumentais. 

Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da 
música escoitada. 

 Identificación dos elementos da música e das súas características 
na audición e na análise de obras musicais. 

Aplicación de estratexias de atención, audición interior, memoria 
comprensiva e anticipación durante a interpretación e a creación 
musical. 
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 Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais 
e instrumentais de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas 
musicais, incluíndo as interpretacións e as composicións realizadas 
na aula. Interese por coñecer músicas de distintas características e 
por ampliar as propias preferencias musicais. 

 Música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da 
propia cultura musical e de outras. Interese por desenvolver hábitos 
positivos e de respecto ás demais persoas durante a escoita. 

 Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: 
melodía, ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, 
etc. 

 Valoración da audición como forma de comunicación e como 
fonte de coñecemento e enriquecemento intercultural. 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

 A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, 
cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 

 Análise da música empregada en diferentes tipos de 
espectáculos e producións audiovisuais. 

 Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre 
instrumentos, compositores e compositoras, concertos eproducións 
musicais en vivo e gravadas, tanto do patrimonio galego como da 
música occidental en xeral e doutras culturas. 

 O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da 
información e da comunicación. Valoración dos recursos 
tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da música e a 
satisfacción con ela. 

 Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-
temporais das manifestacións musicais máis significativas do 
patrimonio musical galego, occidental e doutras culturas. 

 Épocas da historia da música: características principais, 
autores/as significativos/as, audicións con apoio de partitura e 
interpretación de pezas ou fragmentos das distintas épocas. 

 Recollida de información, valoración e exposición do feito musical 
e as súas opinións. 

 Recollida de información, valoración e exposición do feito musical 
ao longo da historia. 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 

 Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e 
software musical de distintas características para o adestramento 
auditivo, a escoita, a interpretación e a creación musical. 
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 Aplicación de diferentes técnicas de gravación para rexistrar as 
creación propias, as interpretacións realizadas no contexto da aula 
e outras mensaxes musicais. 

creación musical. 
Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na 

interpretación e na gravación de pezas musicais. 
Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a 

conservación e a difusión das creacións musicais propias e alleas. 
 
Contidos mínimos esixibles. 
No curso de 3º ESO considérase que, para aprobar a asignatura de 
música o alumno ten que ser capaz de: 
 

 Diferenciar auditivamente elementos básicos dunha peza 
musical: ritmo (binario o ternario), melodía (en modo maior ou 
menor), tempo (lento, moderato ou allegro), dinámica (p, mf, f), 
familias instrumentales e tipos de voces. 
 

 Leer, coa voz ou os instrumentos escolares, partituras 
sinxelas. 
 

 Recoñecer pezas representativas da creación musical clásica 
e galega. 
 

 Utilizar elementalmente novas tecnoloxías para obter 
información musical e ser quen de recollela e gardarla. 
 
Responsabilízase do coidado do instrumento que 
emprega e non entorpece o labor dos compañeiros. 
 
Participa activamente na realización do traballo colaborativo. 
 
 
4º da ESO 
 
Bloque 1. Interpretación e creación. 
 
* Práctica e aplicación de habilidades técnicas en grao crecente de 
complexidade e concertación coas outras partes do conxunto na 
interpretación vocal e instrumental e no movemento e a danza. 
* Interpretación de pezas vocais e instrumentais aprendidas de oído 
e/ou mediante a lectura de partituras con diversos tipos de notación. 
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* Utilización de diferentes técnicas, recursos e procedementos 
compositivos na improvisación, a elaboración de arranxos e a 
creación de pezas musicais. 
* Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de 
espectáculos musicais na aula e noutros espazos e contextos. 
* Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das 
distintas facetas e especialidades no traballo dos músicos. 
* Perseveranza na práctica de habilidades técnicas que permitan 
mellorar a interpretación individual e en grupo e a creación musical. 
* Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos 
ámbitospersoal e profesional. 
 
Bloque 2. Escoita 
 
* Audición, recoñecemento, análise e comparación de músicas de 
diferentes xéneros, estilos e culturas. 
* Utilización de distintas fontes de información para obter 
referencias sobre músicas de diferentes épocas e culturas, incluídas 
as actuais, e sobre a oferta de concertos e outras manifestacións 
musicais tanto en vivo como divulgadas a través dos medios de 
comunicación. 
* A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas 
preferencias e as modas musicais. 
* A crítica como medio de información e valoración do feito musical. 
Análise de críticas musicais e uso dun vocabulario apropiado para a 
elaboración de críticas orais e escritas sobre a música escoitada. 
* Edición,  comercialización e  difusión da música. Novas 
modalidades de distribución da música e as súas consecuencias 
para os profesionais da música e a industria musical. 
* Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas 
musicais, así como polos gustos musicais doutras persoas. 
* Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir a 
música. 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
 

 Recoñecemento e localización nas coordenadas 
espazotemporais das manifestacións musicais máis 
significativas do patrimonio musical español e galego. 

 Pluralidade de estilos na música actual: características 
culturais, artísticas e formais.  

 Manifestacións musicais doutras culturas. 
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 A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, 
cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 

 Análise da música empregada en diferentes tipos de espectá- 
culos e producións audiovisuais. 

 O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxí- as 
da información e da comunicación. Valoración dos recursos 
tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da 
música e a satisfacción con ela.  

 Sensibilización e actitude crítica ante o consumo 
indiscriminado de música e a contaminación sonora. 

 

Bloque 4. Música e tecnoloxías. 
* Papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión 
que na música tivo a posibilidade de gravar o son e a aparición dos 
ordenadores. 
* Transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical 
como consecuencia dos avances tecnolóxicos das últimas décadas. 
* Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da internet e 
software musical de distintas características para o adestramento 
auditivo, a escoita, a interpretación e a creación musical. 
* Aplicación de diferentes técnicas de gravación, analóxica e dixital, 
para rexistrar as creacións propias, as interpretacións realizadas no 
contexto da aula e outras mensaxes musicais. 
* Análise das funcións da música en distintas producións 
audiovisuais: publicidade, televisión, cine, videoxogos, etc. 
* Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a 
selección de músicas preexistentes ou a creación de bandas 
sonoras orixinais. 
* Valoración crítica da utilización dos medios audiovisuais e as 
tecnoloxías da información e a comunicación como recursos para a 
creación, a interpretación, o rexistro e a difusión de producións 
sonoras e audiovisuais. 
 
 
Contidos mínimos esixibles. 
 
En 4º da ESO considérase que, para aprobar a asignatura de 
música o alumno ten que ser capaz de: 
 
Coñece a evolución da música popular do século XX. 
 
Funcións da música na linguaxe cinematográfica. 
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 Ser capaz de editar, co software adecuado, partituras 
sinxelas. 

 Leer e interpretar coa voz ou os instrumentos escolares, 
pezas representativas do repertorio tradicional e da música 
actual. 
Le unha partitura proporcionada para seguir unha audición. 

 Recoñecer pezas representativas da creación musical clásica 
e galega. 
 
LIBROS de TEXTO e MATERIAIS de APOIO. 
 
Para os cursos 2º,3º e 4º da ESO non se van empregar libros de 
texto. 
 
3.3 Competencias Básicas. 
 
Algo característico da LOMCE, xa recollidas no currículo anterior 
baixo a denominación de Competencias Básicas, son as 
Competencias Clave definidas como as „ capacidades para 
aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada 
ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización 
adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas 
complexos'. Este concepto inclúe saberes, habilidades e actitudes 
e permiten ó alumno, ao finalizar a ESO, lograr a súa realización 
persoal, levar a cabo unha cidadanía activa, incorporarse 
adecuadamente á vida adulta e desenvolver un aprendizaxe 
permanente ó longo da vida; estas competencias básicas se 
inclúen no currículo para: integrar os diferentes aprendizaxes e 
relacionalos cos diferentes contidos de xeito que, as distintas áreas, 
servirán para a adquisición de ditas competencias. No marco da 
proposta realizada pola Unión Europea, identifícanse as seguientes: 
 
1. Comunicación lingüística (CCL). 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
(CMCCT). 
3. Competencia dixital (CD). 
4. Aprender a aprender (CAA). 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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A nosa disciplina contribúe á adquisición das seguientes 
competencias básicas: 
 
- Conciencia e expresións culturais en todolos seus aspectos xa 
que fomenta a capacidad de apreciar, comprender e valorar 
críticamente diferentes manifestacions culturais e musicais a través 
de experiencias perceptivas, expresivas e de coñecemento de 
músicas de diferentes culturas, épocas e estilos. 
 
- Competencia Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor: 
mediante o traballo en común e a habilidade para planificar e 
xestionar proxectos. A interpretación e a composición son dous 
claros exemplos de actividades que requiren unha planificación 
previa para obter os resultados plantexados. 
 
- Competencias sociais e cívicas: a participación nas actividades 
musicais, especialmente as relacionadas coa interpretación e 
creación colectiva que requiren un traballo cooperativo permite a 
adquisición de habilidades para relacionarse cos demais, 
expresando ideas propias, valorando as alleas, etc. 
Tamén buscando a mellora da calidade do medio ambente, 
identificando e meditando sobre o exceso de ruido, a contaminación 
sonora e o uso indiscriminado da música. 
 
- Competencia dixital: mediante o uso dos recursos tecnolóxicos, 
mediante o dominio básico do hardware e software musicais, os 
distintos formatos de sonido e audio dixital, as técnicas de 
tratamento e gravación, etc. 
 
- Competencia para aprender a aprender, potenciando as 
capacidades e destrezas fundamentais para o aprendizaxe guiado e 
autónomo como a atención, a concentración, a memoria, etc. 
 
- Competencia en comunicación lingüística, enriquecendo os 
intercambios comunicativos, a adquisición e uso dun vocabulario 
musical básico, o enriquecemento do léxico, etc. 
 
- Competencia matemática: mostrando a relación entre as 
distintas figuras e os seus valores, o coñecemento da música 
algorítmica, etc. 
 
Temporalización 
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Repartiremos  nun cincuenta por cento os contidos teóricos dos 
prácticos, e dicir, das 24 sesions que temos por trimestre máis ou 
menos 12 as dedicaremos a contidos teóricos e o resto a  práctica 
cos instrumentos dos que dispoñemos no aula. 
 
 
4. BACHARELATO 
 
O Bacharelato é a etapa de Ensinanza Secundaria non obrigatoria 
que antecede aos estudios universitarios. A materia de música 
aparece recollida como “Linguaxe e Práctica Musical” 
 
OBXECTIVOS 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, 
e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos 
valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 
Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e 
equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar 
de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito 
crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 
 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre 
homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades 
e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a 
muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das 
persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 
con atención especial ás persoas con discapacidade. 
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como 
condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe 
e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua 
galega e alingua castelá. 
 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas 
estranxeiras. 
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g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 
contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais 
factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do 
seu contorno social. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos 
fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da 
modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma 
crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, 
con especial referencia ao territorio galego. 
 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 
sentido crítico. 
 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o 
criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento 
cultural. 
 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos 
saudables. 
 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da 
seguridade viaria. 
 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de 
Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 
mundo globalizado. 
 
Ainda que estes son os obxectivos oficiáis (de Etapa) plantexados 
no currículo LOMCE, este Departamento considera a conveniencia 
de adaptalos ás características específicas do centro; polo tanto, 
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propóñese toda unha serie de Obxetivos Xerais válidos para os 
alumnos de 1º de Bacharelato. 
 
Na Área de Música se pretende que os alumnos sexan capaces 
de: 
 
1. Aprender a empregar axeitadamente os recursos vocais, e a 
evitar a contaminación acústica . 
 
2 Desenvolver os coñecementos básicos que permitan a 
improvisación e a creación musical individual ou colectiva. 
 
3. Coñecer, respectar e divulgar o repertorio musical de Galicia. 
 
4. Recoñecer as formas musicais doutras culturas como base de 
riqueza intercultural dos nosos tempos. 
 
5. Mostrar dominio na interpretación instrumental dun repertorio 
básico de pezas instrumentais adecuadas ó seu nivel musical. 
 
6. Dominar os elementos fundamentais do Linguaxe Musical: 
tonalidad, armonía, acordes, acompañamentos, escalas, etc 
 
CONTIDOS. 
 

 Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador.  

 Realiza exercicios de respiración, relaxación, articulación, 
fraseo, etc., e valóraos como elementos imprescindibles para 
a adquisición da técnica vocal.  

 Reproduce e identifica intervalos, escalas ou acordes a partir 
de diferentes alturas, utilizando unha correcta emisión da voz.  

 Interpreta instrumentalmente ou vocalmente, con total 
precisión dentro dun tempo establecido, estruturas rítmicas 
adecuadas a este nivel dunha obra ou un fragmento, sentindo 
internamente o pulso e aplicando, se procede, as 
equivalencias nos cambios de compás.  

 Executa con independencia estruturas rítmicas simultáneas, 
utilizando e desenvolvendo a disociación auditiva e motriz.  

 Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa 
importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe 
musical.  

 Percibe o pulso como referencia básica para a execución 
rítmica, así como a identificación do acento periódico base do 
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compás, e logra unha correcta interiorización do pulso que lle 
permite posteriormente unha axeitada execución individual ou 
colectiva.  

 Utiliza a lectura e a escritura musical como apoio á audición.  

 Escoita obras musicais seguindo a partitura.  

 Escoita e recoñece os elementos básicos das linguaxes 
propias da música culta, jazz, rock e flamenco, así como os 
máis importantes da linguaxe musical contemporánea.  

 Describe as características das obras escoitadas, utilizando a 
terminoloxía axeitada.  

 Identifica e interpreta os termos e signos relacionados co 
ritmo e coa expresión musical.  

 Identifica e interpreta os signos gráficos propios da linguaxe 
musical contemporánea.  

 Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando diferentes soportes.  

 Recoñece elementos básicos harmónicos e formais.  

 Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical.  

 Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de 
memorización, sensibilidade musical e capacidade expresiva. 

 Mantén unha actitude positiva ante a música e os 
compañeiros. 

 Utiliza os instrumentos da aula cunha técnica correcta.  

 Aplica a técnica vocal para cantar entoadamente e 
afinadamente nas actividades de interpretación. 

4.3.5. Mantén unha actitude positiva para integrarse como un 
membro máis no grupo. 
4.5.1. Compórtase de maneira correcta como espectador/a e como 
intérprete na realización de actividades musicais desenvolvidas en 
diferentes contextos. 
4.5.2. Practica as técnicas necesarias para controlar o medo 
escénico. 
5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, 
MIDI e software 
para aplicacións audiovisuais. 
5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos como 
ferramentas para a 
audición, a interpretación, a creación, a edición, a gravación, a 
investigación e a 
aprendizaxe do feito musical. 
 

Criterios de avaliación 
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 1.1. Entoar cunha correcta emisión da voz, individual ou 
conxuntamente, unha melodía ou unha canción con 
acompañamento. 
 1.2. Identificar e reproducir intervalos, modelos melódicos sinxelos, 
escalas ou acordes 
arpexiados a partir de diferentes alturas. 
 1.3. Identificar e executar instrumentalmente ou vocalmente 
estruturas e patróns rítmicos ou melódicos simultáneos dunha obra 
breve ou dun fragmento, con ou sen cambio de compás, nun tempo 
establecido. 
 2.1. Recoñecer autidivamente o pulso dunha obra ou dun 
fragmento, así como o acento periódico, e interiorizalo para manter 
durante breves períodos de silencio. 
 2.2. Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade as 
característicos das obras escoitadas ou interpretadas 
 3.1. Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación de partituras 
os termos e os signos relacionados co ritmo e coa expresión 
musical 
3.2. Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe 
musical.  
4.1. Realizar exercicios psicomotores e improvisar estruturas 
rítmicas sobre un fragmento escoitado de maneira tanto individual 
como conxunta. 
 
 
Contidos mínimos esixibles. 
 
No 1º de Bacharelato considérase que, para aprobar a asignatura 
de música o alumno ten que ser capaz de: 
 

 Saber armonizar una canción ou melodía tonal breve (1 ou 2 
frases musicais) cos principais acordes tonais. 

 Leer e interpretar coa voz ou os instrumentos escolares, 
pezas representativas do repertorio tradicional e da música 
actual. 

 Recoñecer pezas representativas da creación musical clásica 
e galega. 
 
LIBROS de TEXTO E MATERIAIS de APOIO. 
 
En 1º de Bacharelato non hai libro de texto obrigatorio: utilizaranse 
apuntes e partituras dados polo profesor. 
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5. METODOLOXÍA 
 
A metodoloxía que imos utilizar no traballo diario cos alumnos vai 
ser activa,práctica e participativa: 
 
Activa xa que os principios musicáis e os conceptos vanse ir 
introducindo a partir dos procedementos específicos que permitan 
aos propios alumnos a sua  deducción. 
 
Práctica, posto que a música asimílase levándoa a cabo. 
 
E participativa porque a maior parte das actividades serán 
realizadas en gran grupo, ainda que no mesmo haxan seccións 
diferenciadas: así os alumnos entenderán que a súa labor é 
necesaria e imprescindible para que o resultado final sexa 
satisfactorio. 
 
Respecto ás metodoloxías específicamente musicais, cando as 
circunstancias o indiquen, seguiremos algunha dás suxerencias 
concretas dos métodos que, ao longo do s. XX, foron desenvolvidas 
por autores como Dalcroze, Orff, Kodaly o Ward: uso dos 
instrumentos de percusión como xeradores da dinámica musical na 
aula, sílabas o palabras rítmicas, fononimia e solfeo relativo, 
códigos numéricos para as alturas dos sonidos, exercicios rítmico- 
corporales, etc. 
 
6. AVALIACION 
Os documentos oficiais dan resposta a preguntas de enorme 
importancia para o proceso educativo como qué avaliar, cómo 
avaliar e cándo avaliar.  
 
Criterios de Avaliación 
Respecto a  qué avaliar, temos que dicir que os obxetivos 
programados deben constituir o punto de referencia obrigado á hora 
de levar a cabo este proceso: deberemos determinar se os 
obxetivos propostos foron alcanzados e en qué medida. Ademáis 
teremos en conta os criterios avaliativos que, con valor prescriptivo, 
aparecen recollidos no currículo, e outros que, a partir dos mesmos, 
podremos concretar.  
 
Para  2º da ESO , no currículo (LOE) aparecen os seguintes: 
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1. Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura 
musical a que pertencen distintas pezas escoitadas con 
anterioridade na aula. 
Con este criterio preténdese comprobar en que medida o alumnado 
é capaz de situar axeitadamente unha obra musical no contexto que 
lle é propio. 
2. Identificar e analizar os compoñentes básicos dunha obra 
musical, empregando a linguaxe musical coñecida a través do 
traballo na aula. 
Con este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado de 
expresar coa linguaxe propia do ámbito musical, os elementos 
básicos que configuran unha obra musical. 
3. Ser quen de comunicar axeitadamente e con rigor 
valoracións persoais sobre as distintas manifestacións 
musicais coñecidas con anterioridade na aula. 
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado de 
valorar positivamente e con respecto distintas manifestacións 
musicais, facéndoo co rigor e con criterios de profundidade, indo 
máis aló duna simple opinión non sustentada no coñecemento. 
4. Utilizar axeitadamente as tecnoloxías do coñecemento á hora 
de crear ou escoitar unha peza musical. 
Con este recurso trátase de avaliar a disposición de apertura e a 
capacidade de acción do alumnado á hora de utilizar as tecnoloxías 
do coñecemento no eido musical. 
5. Coñecer cómo se desenvolve a interpretación en grupo, ben 
sexa instrumental, vocal ou de movemento. 
Con este criterio trátase de comprobar a capacidade do alumnado 
para levar a cabo interpretacións conxuntas conforme as normas 
que emanan da disciplina musical e do respecto polo quefacer dos 
demais. 
6. Elaborar axeitadamente un pequeno arranxo musical. 
Con este criterio trátase de avaliar a aplicación por parte do 
alumnado dos coñecementos adquiridos na aula no ámbito da 
creación. 
7. Ler axeitadamente as grafías musicais con que se escribe 
unha obra musical. 
Con este criterio preténdese comprobar o grao de coñecemento das 
grafías básicas que lle permitan ao alumnado a lectura axeitada 
dunha peza musical. 
 
Para 3º da ESO se toman os Criterios Oficiais así como os 
Estándares de avaliación que aparecen recollidos no DECRETO 
86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da  
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educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Para o 4º da ESO, os criterios oficiais de avaliación (LOE) son: 
 
1. Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida 
das persoas e na sociedade. 
Con este criterio preténdese avaliar o coñecemento do alumnado 
acerca do papel da música en situacións e contextos diversos: 
actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, 
etcétera. 
 
2. Analizar diferentes pezas musicais apoiándose na audición e 
no uso de documentos impresos como partituras, comentarios 
ou musicogramas e describir as súas principais 
características. 
Este criterio intenta avaliar a capacidade do alumnado para 
identificar algúns dos trazos distintivos dunha obra musical e para 
describir, utilizando unha terminoloxía adecuada, aspectos 
relacionados co ritmo, a melodía, a textura ou a forma. A análise 
realizarase sempre en situacións contextualizadas e a partir 
da audición de obras previamente traballadas na aula ou con 
características similares a estas. 
 
3. Expoñer de forma crítica a opinión persoal respecto a 
distintas músicas e eventos musicais, argumentándoa en 
relación á información obtida en distintas fontes: libros, 
publicidade, programas de concertos, críticas, etcétera. 
Este criterio pretende avaliar a capacidade para expresar unha 
opinión fundamentada respecto duna obra ou dun espectáculo 
musical, así como a habilidade para comunicar, de forma oral ou 
escrita, e argumentar correctamente as propias ideas apoiándose 
na utilización de diferentes fontes documentais. 
 
4. Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, unha peza vocal ou 
instrumental ou unha coreografía aprendidas de memoria a 
través da audición ou observación de gravacións de audio e 
vídeo ou mediante a lectura de partituras e outros recursos 
gráficos. 
Con este criterio trátase de comprobar a autonomía do alumnado e 
a súa disposición e colaboración con outros membros do grupo, 
seguindo os pasos necesarios e introducindo as medidas 
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correctivas adecuadas para lograr un resultado acorde coas súas 
propias posibilidades. 
 
5. Participar activamente nalgunhas das tarefas necesarias 
para a celebración de actividades musicais no centro: 
planificación, ensaio, interpretación, difusión, etcétera. 
A través deste criterio preténdese valorar o coñecemento do 
alumnado dos pasos a seguir na organización e posta en marcha 
dun proxecto musical, a súa iniciativa e o seu interese pola procura 
de solucións ante os problemas que poidan xurdir. 
 
6. Explicar os procesos básicos de creación, edición e difusión 
musical considerando a intervención de distintos profesionais. 
Este criterio pretende avaliar o coñecemento do alumnado sobre o 
proceso seguido en distintas producións musicais (discos, 
programas de radio e televisión, cine, etcétera) e o papel xogado en 
cada unha das fases do proceso polos diferentes profesionais que 
interveñen. 
 
7. Elaborar un arranxo para unha peza musical a partir da 
transformación de distintos parámetros (timbre, número de 
voces, forma, etcétera) nun ficheiro MIDI, utilizando un 
secuenciador ou un editor de partituras. 
Con este criterio inténtase avaliar a capacidade do alumnado para 
utilizar diferentes recursos informáticos ao servizo da creación 
musical. Trátase de valorar a aplicación das técnicas básicas 
necesarias para utilizar algúns dos recursos tecnolóxicos ao servizo 
da música e a autonomía do alumnado para tomar decisións no 
proceso de creación. 
 
8. Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento 
utilizando diferentes recursos informáticos. 
Este criterio pretende comprobar os criterios de selección de 
fragmentos musicais adecuados á secuencia de imaxes que se 
pretende sonorizar e a aplicación das técnicas básicas necesarias 
para a elaboración dun produto audiovisual, e pode desenvolverse 
en coordinación coa materia de educación plástica e audiovisual. 
 
Estes criterios xerais pódense concretar, sendo labor do 
Departamento a súa formulación: 
 
1 °. Entoar con afinación xusta cancións a unha ou varias voces 
(segundo o ciclo e o nivel), mostrando adaptación ao grupo e 
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flexibilidade na interpretación, así como gusto estético e sentido 
musical. 
 
2°. Dominar básicamente a técnica específica dos distintos 
instrumentos empregados, sendo capaces de seguir unha liña 
melódica ou rítmica no contexto dunha polirritmia o unha canción 
acompañada. 
 
3°. Coñecer os principáis elementos da grafía musical convencional, 
utilizándoos de xeito seguro e con soltura na lectura e escritura das 
pezas traballadas. 
 
4°. Moverse con flexibilidade seguindo diferentes traxectorias no 
espazo e realizando distintos pasos ao longo das mesmas. 
 
5°. Discriminar auditivamente, no contexto da propia interpretación e 
en pezas grabadas, elementos musicáis, parámetros sonoros e as 
súas modificacións, instrumentos, voces e características estético-
musicáis de diferentes periodos. 
 
6°. Mostrar avances significativos na actitude persoal frente ao feito 
musical: respecto, interés, apertura do gusto persoal, necesidade de 
silencio, rexeito do ruido molesto, etc. 
 
Para o 1º de Bacharelato, se toman os Criterios Oficiais así como 
os Estándares de avaliación que aparecen recollidos no  DECRETO 
86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da  
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
Este Departamento tamén considera avaliable a tódolos 
efectos: 
 
· A asistencia de cada alumno, ao longo do curso, a tódalas 
clases impartidas (excepto as ausencias debidamente 
xustificadas) e ás actividades musicáis organizadas dentro e / 
ou fora do centro. O Departamento determina un número 
máximo de ausencias inxustificadas: cinco; se fose superado, 
automáticamente, poderase suspender a avaliación segundo o 
criterio do profesor. 
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· A puntualidade na asistencia das clases: cando un alumno 
chegue tarde por motivos non xustificados, poderá pasar á 
clase ainda que lle contará como unha falta non xustificada. 
 
· A actitude de respecto hacia o profesor e os compañeiros, e 
de interés polos contidos específicos desta área. Unha actitude 
irrespetuosa implicará un parte de amoestación ademais da 
perda dun porcentaxe da nota da correspondente avaliación. 
 
· A utilización do material propio (frauta, libretas, libro se o 
houbera...) e do centro (instrumental Orff,  láminas, cadeiras e 
mesas da aula...) necesario para a realización das actividades 
diarias. Neste aspecto, a asistencia a clase sen ter o material 
necesario tamén implicará una rebaixa na nota da 
correspondente avaliación. 
 
· As normas de corrección ortográfica e lingüística impostas 
polos departamentos de Lengua Castellana e Lingua Galega. 
 
· A calificación realizarase tendo en conta os seguintes 
apartados: 
 

 Apartado educativo: 30 % (tres puntos da nota da 
avaliación). 

 Apartado musical: 70 % (sete puntos da nota da 
avaliación). 

 
Apartado Educativo: 

- Retraso a clase ou falta a clase sen xustificar: - 0’1 (cada 
vez) 

- Falta de material escolar: - 0’1 (cada vez) 
- Libretas incompletas: - 0’5 (revisaranse ao final de cada 

avaliación) 
- Parte de amonestación: - 1 (cada vez) 

En tódolos casos, a suma das perdas por todos istos 
conceptos nunca poderá superar os tres puntos. 
 
Apartado Musical: 
 

- Teoría: 60 % (do total dos sete puntos) 
- Práctica: 40% (do total dos sete puntos) 
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En canto a cómo avaliar, aceptamos que a avaliación ten que 
ser un proceso continuo, sistemático e flexible. 

Continuo, baseado na observación directa para determinar as 
dificultades ou avances dos nosos alumnos.  

Sistemático, conseguindo que os instrumentos utilizados 
sexan obxectivos e desenrolen a sua función adecuadamente.  

Flexible, tendo en conta non só ónde chegou o alumno (grao 
de consecución dos obxectivos) senon tamén cal foi o seu nivel 
previo de coñecementos e experiencia. 

 
· Así, este tipo de avaliación (continua, sistemática e flexible) 
implica a acumulación da materia nas sucesivas avaliacións xa 
que trátase de conceptos básicos e necesarios no contexto 
musical. Implica poder facer controles, no momento que o 
profesor estime convinte, para determinar o grao de 
asimilación da materia, mesmo sen fixar datas. Tamén implica 
non ter a obriga de facer recuperacións, ainda que cada 
profesor, baixo o seu criterio e tras o estudo da situación 
concreta na Reunión de Departamento, poderá facelas se o 
considera axeitado; nestes casos será o propio profesor quen 
determine, para cada alumno, qué avaliación ou parte dela 
(teórica o práctica) ten que recuperar.  
 
· Canto aos exames de setembro, os alumnos teranse que 
examinar de toda a materia do curso (teórica e práctica); 
calquera modificación ou excepción que houbera será indicada 
polo profesor aos alumnos afectados. 
 
· Nos exames (parciais, de avaliación, de suficiencia ou 
setembro) os alumnos deberán seguir as indicacións dos 
profesores canto a colocación, material, actitude, silencio, etc; 
calquera que non o faga poderá ser expulsado inmediatamente 
perdendo o dereito a calificación do mesmo. 
 
· Os exames de Xuño e Setembro faranse con toda a materia 
ainda que houbese algunha avaliación, ou parte dela, aprobada 
anteriormente. 
 
· A tódolos efectos será avaliable a calidade expresiva, o uso 
de terminoloxía e léxico específico da asignatura, así como a 
corrección ortográfica (fallas e acentuación) 
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- Canto aos instrumentos dos que antes falamos son a 
observación directa, a triangulación da información obtida coa 
doutros docentes e, cando o consideremos necesario, as probas 
obxectivas., sin que estas sexan o único instrumento avaliativo. A 
información obtida poderemos recollela en toda unha serie de 
rexistros, entre os que podemos citar as fichas personais e os 
anecdotarios, aceptando que, dependendo do contido ó que nos 
refiramos, variarán as escalas de estimación: numérica, verbal, etc. 
 
- Por último temos que falar de cándo avaliar, o que nos permite 
diferenciar entre unha evaluación inicial, unha formativa e unha 
evaluación sumativa ou final. 
 
A Avaliación Diagnóstica ou Inicial: é útil para coñecer o "punto 
de partida", é dicir o nivel de coñecementos previos e poder lograr a 
"distancia óptima" entre o que xa se sabe ou domina e o novo que 
queremos traballar na aula. 
 
A Avaliación Formativa é imprescindible para saber si todo o  que 
temos programado no inicio do curso estase a lograr e en qué 
medida; se non fose así, deberíamos determinar as causas e 
introducir as modificacións e melloras oportunas. 
 
A Avaliación Final axúdanos a coñecer o nivel de competencia 
curricular que lograron os nosos alumnos ao longo do curso e 
poderá servirnos como referente para futuras programacións. 
Os documentos oficiais tamen indican a conveniencia de levar a 
cabo a nosa propia  autoevaluación para ver si a programación 
conecta cos obxectivos e contidos oficias, e a  avaliación do sistema 
é decir, si contamos cos suficentes recursos e medios adecuados 
(espacios físicos, medios materiais, etc.) para levar a cabo as 
actividades musicais. Todo isto recollerase na memoria de fin de 
curso. 
 
Recuperación dos Alumnos coa Materia de Música Pendente. 
Respecto aos alumnos coa materia de música pendente, desde fai 
anos, o departamento decidiu que un alumno aprobará 
automáticamente a avaliación pendente se aproba a 
correspondente do curso que está facendo. 
 
No caso daqueles alumnos de 4º da ESO que, tendo pendente a 
Música de 2º e / ou 3º da ESO, non estén a cursarla por ser 
optativa, o Departamento (representado polo seu xefe) fará tres 
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exames, que aproximadamente coincidirán coas datas das 
avaliacións, un exame de suficiencia en Xuño así como o de 
Setembro A data exacta (determinada pola Xefatura de Estudos), o 
tipo e os contidos de istos exames (determinados polo 
Departamento) farase público nos taboleiros do centro, sendo 
responsabilidade única e exclusiva do alumno coñecer tales 
aspectos e non podendo alegar descoñecemento dos mesmos para 
que se lles faga outro exame en outras datas distintas ás fixadas 
pola Xefatura de Estudos. 
 
Os alumnos que teñan pendente a asignatura de Música de 1º de 
Bacharelato, poderán recuperala realizando os traballos que o 
departamento estime convenientes. A data de entrega será 
determinada por dito departamento. 
 
7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, PLAN LECTOR y TIC 
 

Este Departamento considera que as actividades musicais 
que se levan a cabo fora do ámbito escolar son convintes e 
necesarias posto que contribúen a formar ó alumnado unha visión 
máis profunda e completa de tódolos contidos musicais que se 
imparten diariamente na aula. Neste momento, xa se solicitou a 
asistencia aos  Conciertos Didácticos do Auditorio de Santiago de 
Compostela, ao Palacio da Opera da Coruña e ao Mosteiro de S. 
Salvador en Celanova. Realizaranse actividades preparatorias unha 
vez que nos envíen a confirmación dos concertos os que podamos 
asistir. 

 
Como nestes anos anteriores realizaremos a viaxe a Madrid 

para ver o musical “El Rey León” cos alumnos de 4º de ESO. 
 
Participaremos nos festivais de Nadal e Fin de curso. 
 

 
Desde o Departamento de Música tamén se colaborará co  

Plan Lector de Centro e co Plan de integración das tecnoloxías da 
información e a comunicación unha vez que os departamentos 
responsables o requiran. 
 
8. ALUMNOS con NEE 
 
Os profesores de Orientación suministran información sobre os 
alumnos matriculados neste centro con necesidades educativas 



Programación de Música      I.E.S. CURTIS 

32 
 

especiais. Se fosen necesarias, asesorado polo Departamento de 
Orientación e os profesores de apoio, o  Departamento de Música 
elaborará as Adaptacións Curriculares pertinentes que serán 
incluidas nesta programación anual. 
 
9. EDUCACIÓN en VALORES 
 
Nas diferentes unidades didácticas traballadas ao longo do curso 
teranse en conta os diferentes temas transversais a educación en 
valores en primeiro lugar, Educación Ambiental, promovendo o  
uso racional do material escolar e o reciclaxe de tódolos materiais 
sobrantes que foron utilizados. En segundo lugar, Educación do 
consumidor e usuario, na misma liña que no caso anterior. 
 
10. RECURSOS MATERIAIS 
 
Para acadar os obxectivos propostos e traballar os contidos 
plantexados, necesitamos os seguintes materiais: 
 

Do centro: Instrumental Orff; pizarra pentagramada; equipo 
reproductor de son, para CD‟s e Mp3; proyector, teclado 
electrónico, batería, guitarras eléctricas,baixo eléctrico e biblioteca 
básica de aula. 
 

Do alumnos: caderno, caderno pautado, archivador e frauta de 
pico. 
 
 
 
 

Curtis, 8 de Outubro de 2019 
 
      Remedios Rodríguez Camino 
      Xefa de Departamento de Música 


